
 
0 

 

 

 

;'o{ljgfos नगरपालिकामा लिपद ्जोलिम न्यनूीकरण तथा 

व्यिस्थापन P]g, @)&% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;"o{ljgfos gu/kflnsf 

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

s6'~h], eQmk'/ 
 

;"o{lagfos gu/kflnsfsf] ldlt @)&%÷)#÷)% df a;]sf] sfo{kflnsf 

a}7saf6 :jLs[t tyf ldlt @)&%÷)#÷!) ut] a;]sf] 

t]>f] gu/;efaf6 kfl/t 



 
1 

 

 

प्रस्तािना :;'o{ljgfos नगरपालिका क्षेत्र लित्र प्राकृलतक तथा गैर प्राकृलतक लिपद् बाट सिवसाधारणको जीउज्यान र 

सािवजलनक, लनजी तथा व्यलिगत सम्पलि, प्राकृलतक एिम् सााँस्कृलतक सम्पदा र िौलतक संरचनाको संरक्षण गनवका िालग लिपद ्

जोलिम न्यूलनकरण तथा व्यिस्थापनका सबै क्रियाकिापको समन्ियात्मक र प्रिािकारी रूपमा कायावन्ियनका िालग कानून 

बनाउन िाञ्छनीय िएकोिे, 

नेपािको संलिधानको धारा २२१ को उपधारा(१)को अलधकार प्रयोग गरी t];|f ] नगर सिािेयो ऐन बनाएकोछ । 

 

पररच्छेद–१ 

प्रारलम्िक 

 

१. सलंक्षप्त नाम र प्रारम्ि: (१) यस ऐनको नाम “सुर्य विनfर्क नगर लिपद ्जोलिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, 

२०७%”रहेको छ । 

२) यो ऐन तुरून्त प्रारम्ि हुनेछ । 

 

२.  पररिाषा: लिषय िा प्रसङ्गिे अको अथव निागेमा यस ऐनमा,- 

s _ “प्रमुि”िन्नािे नगरपालिकाको प्रमुि सम्झनु पछव । 

v_ “कोष” िन्नािे दफा १२ बमोलजमको लिपद ्व्यिस्थापन कोष सम्झन ुपछव । 

u_ “गैरप्राकृलतक लिपद”् िन्नािे महामारी, अलनकाि, डढेिो, कीट िा सूक्ष्म जीिाणु आतङ्क, 

 पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्िू, प्यान्डालमकफ्िू, सपवदशं, जनािर आतङ्क, िानी, हिाई, 

 सडक, जि िा औद्योलगक दरु्वटना, आगिागी, लिषाि गयााँस, रसायन िा लिक्रकरण चुहािट, 

 गयााँस लिष्फोटन, लिषाि िाद्य सेिन, िातािरणीय प्रदषूण, िन लिनाश िा िौलतक संरचनाको 

 क्षलत तथा प्रकोप उद्धार कायवमा हुने दरु्वटना िा यस्तै अन्य गैर प्राकृलतक कारणिे उत्पन्न लिपद ्

 सम्झनु पछव । 

3_ “लजल्िा व्यिस्थापन सलमलत” िन्नािे संर्ीय ऐनको दफा१६ बमोलजम eQmk'/ लजल्िामा 

 गठन िएको लजल्िा लिपद्व्यिस्थापन सलमलत सम्झनुपछव। 

ª_ “तोक्रकएको िा तोक्रकए बमोलजम”िन्नािे यस ऐन अन्तगवत बनेको लनयममा तोक्रकएको िा 

 तोक्रकए बमोलजम सम्झनु पछव । 

r_ “प्रदशे लिपद्सस्थापन सलमलत”िन्नािे संर्ीय ऐनको दफा१४ बमोलजम प्रदशेनं # मा गठन 

 िएको प्रदशे लिपद्सिस्थापन सलमलत सम्झनुपछव। 

5_ “pkप्रमुि”िन्नािे नगर पालिकाको pkप्रमुि सम्झनु पछव । 

Hf_ “प्रमुि प्रशासकीय अलधकृत”िन्नािे नगरपालिकाको प्रमुि प्रशासकीय अलधकृत सम्झनु पछव । 

em_ “प्राकृलतक लिपद”्िन्नािे लहमपात, अलसना, लहमपलहरो, लहमताि लिस्फोटन, अलतिृलि, 

 अनािृलि, बाढी, पलहरो तथा ि-ूस्ििन,डुबान, िडरेी, आाँधी, हुरी बतास, शीतिहर, तातो 

 हािाको िहर, चट्याङ्ग, िकूम्प, ज्िािामुिी लबस्फोट, डढेिोिा यस्तै अन्य प्राकृलतक कारणिे 

 उत्पन्न जुनसुकै लिपद ्सम्झन ुपछव । 

~f _ “रालिय कायवकारी सलमलत”िन्नािे संर्ीय ऐनको दफा ६ बमोलजमको कायवकारी सलमलत 

 सम्झनुपछव । 
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6_ “रालिय पररषद”िन्नािे संर्ीय ऐनकोदफा ३ बमोलजमको लिपद्जोलिम न्यूनीकरण तथा 

 व्यिस्थापन रालिय पररषद्सम्झनुपछव। 

7_ “रालिय प्रालधकरण”िन्नािे संर्ीय ऐनको दफा १० बमोलजम गठन िएको रालिय 

 लिपद्जोलिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन प्रालधकरण सम्झनुपछव। 

8_ “लिपद”्िन्नािे कुनै स्थानमा अप्रत्याशीत तिरमा आपत् कािीन अिस्था लसजवना िई जन िा 

 धनको क्षलतको साथै जीिनयापन र िातािरणमा प्रलतकूि असर पाने प्राकृलतक िा गैर प्राकृलतक 

 लिपद ्सम्झनु पछव । 

9_ “लिपद ्िोज तथा उद्धार समूह”िन्नािे लिपद्को अिस्थामा िोजी तथा उद्धार गनव क्रियाशीि 

 िा लिपद ् व्यिस्थापनको िालग पररचािन गनव तयार गररएको लिलशिीकृत िोज तथा उद्धार 

 समूह सम्झनु पछव र सो शब्दिेतालिम प्राप्त मानिीय सहायताकमीिाई समेत जनाउाँछ । 

0f_ “लिपद ्जोलिम न्यूनीकरण”िन्नािे लिपद्पूिव गररने जोलिमको लिशे्लषण तथा मूल्याङ्कन, लिपद ्

 रोकथाम िालिपद् बाट हुने क्षलतको न्यूनीकरण तथा िगायत लिकास लनमावणका कायवमा लिपद ्

 जोलिमका अिधारणाहरुिाई समािेस गरेर मात्र गररने काम सम्झन ुपछव । 

Tf _ “लिपद्पुनिावि”िन्नािे लिपद्को र्टनापलछ गररने पुनर्नवमावण एिम् पुनस्थावपनासाँग सम्बलन्धत 

 कायव सम्झनु पछव । 

Yf _ “लिपद ् प्रलतकायव”िन्नािे लिपद्को र्टना र्ट्नासाथ तत्कािै गररने िोज,उद्धार एिम् 

 राहतसाँग सम्बलन्धत कायव सम्झनु पछव र सो शब्दिे लिपद ् प्रलतकायवको पूिवतयारीिाई समेत 

 जनाउाँछ । 

b_ “लिपद ्व्यिस्थापन” िन्नािे लिपद ्जोलिम न्यूनीकरण, लिपद ्प्रलतकायव र लिपद ्पुनिाविसाँग 

 सम्बलन्धत सम्पूणव क्रियाकिाप सम्झनु पछव । 

b_ “व्यािसालयक प्रलतष्ठान” िन्नािे उद्योग, किकारिाना,लसनेमा र्र, सलपङ्ग मि, 

 बहुउद्दशे्यीय व्यापाररक ििन जस्ता व्यािसालयक प्रलतष्ठान सम्झनुपछव । 

w_ “सलमलत”िन्नािे दफा ३ बमोलजमको नगर लिपद्व्यिस्थापन सलमलत सम्झनुपछव । 
(क)  

g_ “संर्ीय ऐन” िन्नािे नेपाि सरकारको ljkb\ hfलिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, 

 २०७४  सम्झनु पछव । 

k_ “संर्ीय मन्त्रािय”िन्नािे नेपाि सरकारको लिपद ्व्यिस्थापन हनेे गरी तोक्रकएको मन्त्रािय 

 सम्झनु पछव । 

km_ “सािवजलनक संस्था” िन्नािे सरकारी लनकाय,सरकारको पूणव िा आंलशक स्िालमत्ि िएको 

 संस्था, प्रचलित कानून बमोलजम स्थापना िएका सङ्गरठत संस्थािा सबै प्रकारका स्िास््य तथा 

 शैलक्षक संस्था सम्झनु पछव । 

 

पररच्छेद – २ 

नगर लिपद्व्यिस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कतवव्य र अलधकार 

 

३. नगर लिपद ्व्यिस्थापन सलमलत: १) नगरपालिका लित्रको लिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी कायविाई प्रिािकारी रूपमा 

सञ्चािन गनव एक नगर लिपद ्व्यिस्थापन सलमलत रहनेछ । 

२_ सलमलतको गठन दहेाय बमोलजम हुनेछ: 
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                Sm_  नगरप्रमुि संयोजक 

                Vf_ नगरउपप्रमुि सदस्य 

Uf_ प्रमुि प्रशासकीय अलधकृत सदस्य 

3_ लिषयगत सलमलतका संयोजकहरु सदस्य 

ª_  प्रलतलनलध, लजल्िाप्रशासनकायाविय सदस्य 

r_  सामालजक   शािा प्रमुि सदस्य 

5_ पूिावधार लिकास शािा प्रमुि सदस्य 

Hf_  नगरपालिकाको िौगोलिक क्षेत्र लित्र रहकेा 

संर्ीय सुरक्षा लनकायका प्रमुि िा प्रलतलनलध सदस्य 

Efm_  नगरपालिकाको िौगोलिक क्षेत्र लित्ररहकेा 

प्रदशे प्रहरी कायावियको प्रमुि िा प्रलतलनलध सदस्य 

ञ_ नगर प्रहरी प्रमुि सदस्य 

6_ रालिय मान्यता प्राप्त दिका नगरपालिकालस्थत 

प्रमुि िा प्रलतलनलध सदस्य  

7_ नेपाि रेडिस सोसाईटीका स्थानीय प्रलतलनलध (१ जना) सदस्य 

8_  लनजी क्षेत्रको उद्योग िालणज्य सम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाको  

नगर तहको अध्यक्ष िा लनजिे तोकेको प्रलतलनलध(१ जना) सदस्य 

9_  गैर सरकारी सस्था महासंर्काका स्थानीय प्रलतलनलध (१ जना)सदस्य 

0f_ नेपाि पत्रकार महासंर्को स्थानीय प्रलतलनलध (१ जना) सदस्य 

Tf_ लिपद्व्यिस्थापन हने ेगरर तोक्रकएको शािाप्रमुि सदस्य सलचि 

(३)  उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेलिएको िएता पलन िम संख्या(ञ),ट_, ठ_, ड_, ढ- र ण_ का सदस्यहरू 

 उपिब्ध निएको अिस्थामा पलन सलमलत गठन एि म्काम कारिाही गनवमा असर पने छैन । 

४_  उपदफा २_बमोलजमको सलमलतिे संर्ीय ऐनको दफा १७ बमोलजमको स्थानीय लिपद्व्यिस्थापन सलमलतको 

 रूपमा समेत काम गनेछ । 
 

४. सलमलतको बठैक सम्बन्धी व्यिस्था: (१) संयोजकिे तोकेको लमलत, समय र स्थानमा सलमलतको बैठक बस्नेछ । 

 २)  सलमलतको सदस्य-सलचििे सलमलतको बैठक बस्ने लमलत, समय र स्थान तोकी बैठकमा छिफि हुने लिषयसूची 

 सलहतको सूचना बैठक बस्ने समयिन्दा चौबीस र्ण्टा अगािै सबै सदस्यिे पाउने गरी पठाउनु पनेछ .        

३) सलमलतका पचास प्रलतशतिन्दा बढी सदस्य उपलस्थत िएमा बैठकको िालग गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मालननेछ । 

४) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा िेलिएको िएतापलन सलमलतको बैठकतत्काि बोिाउन आिश्यक 

 िएमा अध्यक्षिे जुनसुकै बेिा पलन सलमलतको बैठक बोिाउन सके्नछ र त्यस्तो अिस्थामा अध्यक्ष र र्टीमा १ 

 जना सदस्य सलहत सदस्य सलचि उपलस्थत िएमा सलमलतको बैठक बस्न सके्नछ। 

(५)  सलमलतको बैठक संयोजकको अध्यक्षतामा बस्नेछ । 

६) सलमलतको लनणवय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर िएमा संयोजकिे लनणावयक मत क्रदनेछ । 

७) सलमलतिे आिश्यकता अनुसार सम्बलन्धत लनकाय िा सङ्र् संस्थाका प्रलतलनलध र लिज्ञिाई बैठकमा आमन्त्रण 

 गनव सके्नछ । 

८) सलमलतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायवलिलधसलमलत आफैिे लनधावरण गरे बमोलजम हुनेछ । 

९_ सलमलतको लनणवय सदस्य सलचििे प्रमालणत गरी राख्नेछ । 
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५ . सलमलतको काम, कतवव्य र अलधकार:सलमलतको काम, कतवव्य र अलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछ:- 

क) लिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी रालिय पररषद् बाट स्िीकृत रालिय नीलत तथा योजना एिम् रालिय कायवकारी 

सलमलत र प्रदशे लिपद ् व्यिस्थापन सलमलतबाट स्िीकृत एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीलत योजना र कायविम 

अनुरुप हुने गरी नगर लिपद ्व्यिस्थापन नीलत तथा योजनातजुवमा गरी कायवपालिका समक्ष पेश गने, 

ि) नगर सिाबाट स्िीकृतनीलत तथा योजनाको अधीनमा रही लिपद ् जोलिम न्यूनीकरण, लिपद ् प्रलतकायव 

तथा लिपद ् पुनिावि सम्बन्धी एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीलत, योजना तथा कायविम स्िीकृत गरी िागू गने, 

गराउने । 

नगरपालिकालित्रका िागग तरु्यमा हुने सम्पुर्य विकास ननमायर्का र्ोर्नाहरु कार्ायन्िर्न गर्ाय 
विपर् र्ोखिम न्रू्नीकरर्का अिधारर्हरुिाध्र्ात्मकमक पमपमा समािेस गनग गराेने । 

ग) नगरपालिका बाट सञ्चािन हुने लिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायविम तथा बजेटप्रस्ताितयारगने, 

गराउने, 

र्) लिपद ् जोलिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापनका सम्बन्धमा नगरपालिका, िडा तथा सामुदायीक लिkद 

व्यिस्थापन लमलतहरुकोको संस्थागत क्षमता लिकास गने, गराउने, 

ङ) नगरपालिकाका पदालधकारी, कमवचारी, स्ियंसेिक, सामालजक पररचािक तथा समुदायिाई लिपद ्

व्यिस्थापन सम्बन्धमा प्रलशक्षण क्रदने व्यिस्था लमिाउने, 

च) लिपद्का र्टना हुनासाथ िोज, उद्धार र राहत िगायतका प्राथलमक कायवहरू तत्काि गनवको िालग 

संस्थागत संयन्त्र स्ित पररचालित हुने गरी आिश्यक कायवलिलध तथा मापदण्ड तजुवमा गरी िागू गने , 

गराउने, 

छ) लिपद्व्यिस्थापनका सम्बन्धमा संर्ीय तथा प्रादलेशक कानूनको अलधनमा रलह सािवजलनक, लनजी, 

गैरसरकारी िगायत सबैलनकाय तथा संस्थािे लनिावह गनुव पने िूलमका लनधावरण गने तथा त्यस्ता संस्था िा 

लनकायिाई आफ्नो नीलत, योजना र कायविममा लिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी लिषय समािेश गनव िगाउने , 

ज) लिपद्को समयमा स्थानीय आमसञ्चारका माध्यमहरुको िूलमकासम्बन्धी आिश्यक मापदण्ड तयार गरी 

कायावन्ियन गने, गराउने, 

झ) सरकारी, लनजी एिम् गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्ियंसेिक, सामालजक पररचािक िगायत सम्बलन्धत 

सबै पक्षको समन्िय र संिग्नतामा लिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी कायव गने, गराउने, 

ञ) िौलतक संरचना लनमावण गदाव ििनसंलहता िगायत अन्य स्िीकृत लनदलेशका िा मापदण्डको पािना गने 

गराउने, 

ट) स्थानीय सािवजलनक पूिावधार सम्बन्धी संरचनाको लिपद ्जोलिम मूल्याङ्कन गने , गराउने, 

ठ) नदी क्रकनार, बगर, पलहरो जान सके्न लिरािो जलमन र डुबान हुने क्षेत्र िा लिपद ् जोलिमको सम्िािना 

िएका असुरलक्षत क्षेत्रमा बसोबास गने व्यलि तथा समुदायिाई सुरलक्षत स्थानमा स्थानान्तरण गराउन 

उपयुि स्थानको िोजी कायवमा सहयोग गने तथा सुरलक्षत स्थानमा बसोबास सम्बन्धी सचेतना 

जगाउने, 

ड) लिपद्ब jfट स्थानीय स्तरमा लनजी तथा सािवजलनक क्षेत्रबाट िइरहेको सेिा प्रिाहमा अिरोध आइपरेमा 

सोको पुनःसञ्चािनका िालग सेिा लनरन्तरताको योजना तजुवमा तथा कायावन्ियन सम्बन्धी कायव 

गने,गराउने। 
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ढ) स्थानीय समुदायिाई लिपद्प्रलत जागरुक बनाउन, लिपद्साँग सम्बलन्धत योजना तथा कायविम तजुवमा गनव 

तथा लिपद्को र्टना हुनासाथ प्रलतकायवका िालग पररचालित हुन िडा तथा समुदायस्तरमा समािेशी 

लिपद ्पूिवतयारी तथा प्रलतकायव सलमलत गठन गने, 

ण) लिद्याियतह कोशैलक्षक पाठ्यिममा लिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी लिषय समािेश गनव पहिगने, 

त) लिपद ्प्रलतकायवका िालग नमूना अभ्यास गने, गराउने, 

थ) लिपद्को समयमा प्रयोग गनव सक्रकने गरी िारुणयन्त्र िगायतका अन्य उपकरणहरू तयारी हाितमा राख्न 

िगाउने, 

द) स्थानीय स्तरमा आपत् कािीन कायवसञ्चािन केन्रको स्थापना र सञ्चािन गने, 

ध) नगरपालिकामा लिपद ् व्यिस्थापन सूचना प्रणािी तथा पूिवचेतािनी प्रणािीको लिकास र सञ्चािन गने, 

गराउने, 

न) लिपद ्प्रिालित क्षेत्रमा तत्काि उद्धारतथाराहतकोव्यिस्था लमिाउने, 

प) लिपद् मा परी हराएका, लबग्रेका िा नि िएका कागजातको यक्रकन त्याङ्क अद्यािलधक गरी राख्न िगाउने , 

फ) लिपद् बाट प्रिालित र्रपररिारको पलहचान, स्तर लनधावरण तथा पररचयपत्र लितरण गने, गराउने, 

ब) लिपद्को समयमा जोलिममा रहेको समूह लिशेष गरीमलहिा, बािबालिका, क्रकशोरी, अपाङ्गता िएका 

व्यलिउपर हुन सके्न र्टना (िैलङ्गक हहंसा, बेचलििनतथाअन्यकुनैपलनक्रकलसमकाशोषण) रोकथामको 

िालग लिशेष सतकव ता अपनाई सचेतनामूिककायविम सञ्चािन गने, 

ि) लिपद ् प्रिालितहरूको प्रत्यक्ष र सक्रिय सहिालगतामा लिपद्प्रिालित क्षेत्रमा आर्थवक क्रियाकिापको 

पुनस्थावपना, रोजगारीका अिसरको सृजना तथा जीिनयापनका िालग आयआजवन कायविम सञ्चािन गने , 

गराउने, 

म) लिपद्को जोलिममा रहेका मलहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक, दलित, सीमान्तकृत िगवतथा समुदाय, 

अशि तथा अपाङ्गता िएका व्यलिहरूको िालग लिशेष योजना तथा कायविम बनाई कायावन्ियन गने , 

गराउने, 

य) लिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धमा सािवजलनक संस्था तथा व्यािसालयक प्रलतष्ठानिेप्रचलित ऐन बमोलजम कायव 

गरे नगरेको अनुगमन गने, 

र)लिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी रालिय कायवकारी सलमलत, प्रदशे लिपद ्व्यिस्थापन सलमलत तथा लजल्िा लिपद ्

व्यिस्थापन सलमलतको लनणवय अनुसार लिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव गने , गराउने, 

ि) लिपद ् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा नेपाि सरकारतथाप्रदेशसरकारका मन्त्रािय, लििाग तथा अन्य 

लनकायसाँगसहकायवगने, 

ि) लिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धमा नेपाि सरकार, प्रदशेसरकार िा गाउाँ /नगरसिािेतोकेका अन्य कायव गने, 

गराउने,  

श) लिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धमा संर्ीय तथा प्रादलेशक कानूनको प्रलतकूि नहुने गरी नगरकायवपालिकािे 

तोके बमोलजमका अन्य कायव गने, गराउने, 

ष) लिलिन्न संर्संस्था, व्यलिबाट प्राप्त हुने राहत तथा पुनर्नवमावण र पुनिाविका लबषयिस्तुिाई स्थानीय 

लिपद ्व्यिस्थापन सलमलतिे तोकेको स्थान र मापदण्ड अनुसार गने, गराउने । 

ह) नगर िडा तथा समुदायीकलिपद व्यिस्थापन सलमलतहरुको मातहत मा लिपद जोलिम न्यूनीकरण तथा 

व्यिस्थान सम्बन्धी काम गनव आिश्यक स्ियंसेिक समुहरुगठन गरी गरइ त्यस्ता समुहरुको सदस्यहरुिाई 

लिपद प्रलतकायव तथा पूिवतयारी सम्बम्धी लसप दक्षता तथा क्षमता अलििृद्दी गरी पररचािन गने गराउने । 
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पररच्छेद – ३ 

िडास्तरीय लिपद ्व्यिस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कतवव्य र अलधकार 

 

६. िडास्तरीय लिपद ् व्यिस्थापन सलमलत: १_ नगरपालिकाकोप्रत्येकिडामाएक िडास्तरीयलिपद ् व्यिस्थापन सलमलत 

रहनेछ । 

२_ िडास्तरीय लिपद ्व्यिस्थापन सलमलतको गठन दहेाय बमोलजम हुनेछ: 

 s_ िडाअध्यक्ष       संयोजक  

 Vf_ िडासदस्यहरू       सदस्य 

 Uf_ िडा लित्ररहकेा लिषयगत शािा / ईकाई कायावियप्रमुिहरू सदस्य 

 3_ िडा लित्र रहकेा सुरक्षा लनकायका प्रमुिहरू   सदस्य 

 ª_ रालिय मान्यता प्राप्त दिका िडा लस्थत प्रमुि िा प्रलतलनलध  सदस्य  

 r_ स्थानीय रेडिस,       सदस्य 

 5_ गैरसरकारी तथा सामुदायमा आधाररत संर्संस्था तथा युिाक्ििबाट 

 h_  संयोजकिे तोके बमोलजम न्यूनतम २मलहिा सलहत ४ जना सदस्य 

 em_ िडा सलचि       सदस्य सलचि 

३)  उपदफा(२_ बमोलजमको सलमलतको बैठकसो सलमलतको संयोजकिे तोकेको लमलत, समय र स्थानमा बस्नेछ । 

४)  सलमलतको सदस्य-सलचििेसलमलतको बैठक बस्ने लमलत, समय र स्थान तोकी बैठकमा छिफि हुने लिषयसूची 

सलहतको सूचना बैठक बस्ने समय िन्दा चौबीस र्ण्टा अगािै सबै सदस्यिे पाउने गरी पठाउनु पनेछ। 

५) सलमलतका पचास प्रलतशतिन्दा बढी सदस्य उपलस्थत िएमा बैठकको िालग गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मालननेछ । 

६) उपदफा (४) र (५) मा जुनसुकै कुरा िेलिएको िएतापलन सोसलमलतको बैठकतत्काि बोिाउन आिश्यक 

िएमा संयोजकिे जुनसुकै बेिापलनसलमलतको बैठक बोिाउन सके्नछ र त्यस्तो अिस्थामा संयोजक र र्टीमा १ 

जना सदस्य सलहत सदस्य सलचि उपलस्थत िएमा सलमलतको बैठक बस्न सके्नछ। 

७)  सलमलतको बैठकको अध्यक्षता सो सलमलतको संयोजकिे गनेछ । 

८) सलमलतको लनणवय बहुमतद्वारा हुनेछर मत बराबर िएमा संयोजकिे लनणावयक मत क्रदनेछ। 

९) सलमलतिे आिश्यकता अनुसार सम्बलन्धत लनकाय िा सङ्र् संस्थाका प्रलतलनलध र लिज्ञिाई बैठकमा आमन्त्रण 

 गनव सके्नछ । 

१०) सलमलतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायवलिलध सो सलमलत आफैिे लनधावरण गरे बमोलजम हुनेछ । 

११) सलमलतको लनणवय सदस्य सलचििे प्रमालणत गरी राख्नेछ । 

 

७ . िडास्तरीय लिपद्व Jojस्थापन सलमलतकोकाम, कतवव्य र अलधकारः  सलमलतको काम, कतवव्य र अलधकार दहेाय 

बमोलजम हुनेछ:- 

s_ िडालित्र लिपद्प्रलतकायव तथा लिपद ् पुनिावि सम्बन्धी कायविम सञ्चािन कािालग नगर 

 लिपद्व्यिस्थापन सलमलतमा लसफाररस गने तथा सो सलमलतबाट स्िीकृत नीलत तथा योजना 

 अनुरूपका लिपद्व्यिस्थापन सम्बन्धी कायविम कायावन्ियन, अनुगमन र पुनराििोकन गने, 

v_  िडामा लिकास लनमावणका क्रियाकिापहरू कायावन्ियनमा लिपद ् जोलिम व्यािस्थापनिाई 

 मूिप्रिाहीकरण गने, सुरलक्षत लिद्यािय तथा अस्पतािका िालग लिपद ् जोलिम न्यूनीकरणका 

 कायविमहरू सञ्चािन गने, 

u_ लिपद ्व्यिस्थापनका सम्बन्धमा िडाको संस्थागत क्षमता लिकास गने, 
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3_ लिपद ् व्यिस्थापन योजना, आपत्कािीन कायवयोजना, पुनःस्थापना तथा पुनर्नवमावण योजना तजुवमा 

 तथा कायावन्ियन गने, गराउने,  

ª_ िडा लित्रको बिलिन्न समुदायहरुमा लिपद ्जोलिम न्यूनीिरण तथा व्यिस्थापन सम्बन्धी कामगनय 
 सम्िन्न्धत िडा सर्स्र्को संर्ोर्कत्मकिमा सामुर्ार्ीक विपर् र्ोखिम न्रू्नीकरर् तथा 
 व्र्िस्थापन सलमतLहरूको गठन गरी पररचािन गने गराउने, 

r_ िडासदस्यहरू, कमवचारी, स्ियंसेिक, सामालजक पररचािक तथा समुदायमा आधाररत लिपद ्

 व्यिस्थापन सलमलत सदस्य, नागररक समाजका प्रलतलनलधिाई लिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी प्रलशक्षणको 

 व्यिस्था लमिाउने, 

5_ िडाका स्थानीय समुदायिाई लिपb\ k|लत जागरुक बनाउने लिपद्साँग सम्बलन्धत योजना तथा कायविम 

 तजुवमा गनव तथा लिपद्को र्टना हुनासाथ प्रलतकायवका िालग तयारी अिस्थामा राख्ने, 

Hf _ लिपद्का र्टना हुनासाथ िोज, उद्धार र राहत िगायतका प्राथलमक कायवहरू तत्काि गनवको िालग 

 समन्िय गने,  

Efm _ आपत् कािीन नमूना अभ्यास गने, गराउने, 

~f _ लिपद् बाट प्रिालित र्रपररिारको पलहचान, स्तर लनधावरण तथा पररचयपत्र लितरणमा नगर लिपद ्

 व्यिस्थापन सलमलतिाई सहयोग गने, 

6_ लिपद्को समयमा जोलिममा रहेका समूह लिशेष गरी मलहिा, बािबालिका, क्रकशोरी, अपाङ्गता 

 िएका व्यलि उपर हुन सके्न र्टना -िैलङ्गक हहंसा, बेचलििन तथा अन्य कुनै पलन क्रकलसमका शोषण 

 रोकथामको िालग लिशेष सतकव ता अपनाई सचेतनामूिक कायविम सञ्चािन गने, 

7_  नगर लिपद ्व्यिस्थापन सलमलतको लनणवय अनुसार लिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव गने , गराउने 

ड)  आफ्नो िडा लित्र लनजी तथा सािवजलनक र्र ििनहरु लनमावणमा रालिय ििन लनमावण संलहता पूणव 

 रुपमा कायावन्ियन गनव सहलजकरण गg]{ गराउने । 

 

 

पररच्छेद – ४ 

सरुक्षा लनकाय तथा अन्य लनकायकोपररचािन 

 

८ . सरुक्षा लनकायको पररचािन तथा सहयोग र समन्िय:  

 १) नगरकायवपालिकािे लिपद ्व्यिस्थापनको काममा नेपाि सरकार तथा प्रदशे सरकारिे पररचािन गरेका संर्ीय 

 तथा प्रादलेशक सुरक्षा लनकायहरूिाई सहयोग र समन्िय गनेछ । 

 २) सुरक्षा लनकायिे लिपद्को समयमा िोज तथा उद्धार कायवका िालग नगर कायवपालिकासाँग आिश्यक सामग्री 

 माग गरेको अिस्थामा नगरपालिकामा उपिब्ध िएसम्म त्यस्तो सामाग्री तत्काि उपिब्ध गराईनेछ । 

 ३) लिपद ्प्रलतकायवका िालग नगरपालिकािे आाँफूसाँग रहेको नगर प्रहरीिाई पररचािन गनेछ ।   

 

९.  िारुणयन्त्र तथा अन्य सिेा प्रदायक लनकायको काम, कतवव्य र अलधकार: 

 १) िारूणयन्त्र, एम्बुिेन्स तथा त्यस्तै अन्य सेिा प्रदायकिे आपत् कािीन िोज, उद्धार तथा राहत उपिब्ध 

 गराउन सलमलतिे क्रदएको लनदेशनको पािना गनुव पनेछ । 
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 २)  आपत् कािीन कायव सम्पादन गदावसलमलतको आदशे बमोलजम कुनै पलन स्थानमा प्रिेश गने तथा जुनसुकै व्यलि 

 िा संस्थाको साधन र स्रोत उपयोग गने अलधकार िारुणयन्त्र सेिा प्रदायकिाई हुनेछ । 

 

१०. सािवजलनक ससं्था तथा व्यािसालयक प्रलतष्ठानको दालयत्ि:  

 (१) लिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धमा नगरपालिका लित्रका सबै सािवजलनक संस्था तथा व्यािसालयक प्रलतष्ठानको दालयत्ि 

 दहेाय बमोलजम हुनेछ:- 

क) आफ्नो ििन, उद्योग, कायाविय िा व्यािसालयक केन्रमा लिपद्का र्टना हुन नक्रदनलिपद ् सुरक्षा 

औजार, उपकरण, सामग्री, आपत् कािीन लनकास िगायत तोक्रकए बमोलजमका अन्य व्यिस्था गने, 

ि)  त्याङ्क सङ्किन, क्षलतको मूल्याङ्कन, राहत, पुनस्थावपना तथा पुनर्नवमावण समेतका सम्पूणव कायवमा 

आिश्यक सहयोग गने, 

ग)  आफ्ना कमवचारी तथा कामदारिाई लिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धमा आधारिूत अलिमुिीकरण गने 

गराउने, 

र्) लिपद ्व्यिस्थापन कायवमा उपयोग हुने स्रोत साधनिाई तयारी हाितमा राख्ने, 

ङ) आफ्ना ििन िगायत अन्य संरचना आपत् कािीन प्रयोजनका िालग आिश्यक परेमा आदशेानुसार 

उपिब्ध गराउने, 

च) सम्बलन्धत अलधकारीको सुपररिेक्षणमा उद्धार तथा राहत लितरण कायवमा सहयोग पुर् याउने, 

छ) लिपद ्जोलिम न्यूनीकरण संयन्त्रको व्यिस्था गरी तयारी अिस्थामा राख्ने, 

ज)  फोहोरमैिा तथा प्रदषुणको यथोलचत व्यिस्थापन गरी यसबाट िातािरण र जनजीिनमा पनवसके्न 

नकारात्मक प्रिाििाई न्यूनीकरण गने उपायहरू अपनाउने, 

झ) लिपद्को र्टना र्टेमा तत्काि नलजकको सुरक्षा लनकाय र स्थानीय आपत् कािीन कायव सञ्चािन 

केन्रिाई िबर गने ।  

२)  नगरपालिका लित्रका सािवजलनक संस्था तथा व्यािसालयक प्रलतष्ठानिे नगरपालिकाको लिपद्व्यिस्थापन सम्बन्धी 

योजनाको अधीनमा रही लिपद ्व्यिस्थापन योजनाको तजुवमा गरी अलनिायव रूपमा िागू गनुव पनेछ । 

 

११. लिपद ् व्यिस्थापनमा सहयोग गनुवपने: नगरपालिका लित्रकासरकारी कायाविय, गैरसरकारी संस्था, स्थानीय 

सङ्र्संस्था, समुदाय, स्ियंसेिक, नागररक समाज, लनजी क्षेत्र तथा व्यलििे लिपद ्व्यिस्थापन कायवमा नगरपालिकािाई 

दहेाय बमोलजम सहयोग गनुव पनेछ:- 

क)  त्याङ्क सङ्किन, क्षलतको मूल्याङ्कन, राहत, पुनस्थावपना तथा पुनःर्नवमावण िगायतका लिपद ्

व्यिस्थापन सम्बन्धी कायवमा सहयोग गने,  

ि) लिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी जनचेतना अलििृलद्ध गने, 

ग) क्षमता लिकास, आपत् कािीन नमूना अभ्यास तथा लिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी प्रलशक्षण कायविममा 

सहयोग गने तथा िाग लिने,  

र्) िोज, उद्धार तथा राहत लितरण सम्बन्धी कायवमा सहयोग गने ।  

 

पररच्छेद – ५  

लिपद ्व्यिस्थापनकोष सम्बन्धी व्यिस्था 

 

१२. लिपद ्व्यिस्थापन कोष :  
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१)  लिपद ्व्यिस्थापनका िालग नगरपालिकामा छुटै्ट एक आकलस्मककोष रहनेछ । 

२)  कोषमा दहेाय बमोलजमका रकमहरू रहनेछन्:- 

 क) नगरपालिकाको िार्षवक बजेटबाट लिपद ्व्यिस्थापन कोषमा जम्मा गने गरी स्िीकृत रकम , 

 ि) प्रदशे सरकारबाट लिपद ्व्यिस्थापनका िालग प्राप्त रकम, 

 ग)  नेपाि सरकारबाट लिपद ्व्यिस्थापनका िालग प्राप्त रकम, 

 र्) स्िदशेी कुनै सङ्र्संस्था िा व्यलिबाट दान, दातव्य िा उपहार स्िरुप प्राप्त रकम, 

 ङ)  अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

३)  लिपद ्व्यिस्थापनका िालग नगरपालिकािे कानून बमोलजम लिशेष शुल्क िा दस्तुर संकिन गनव सके्नछ |  

४)  कोषको सञ्चािन तोक्रकए बमोलजम हुनेछ । 

५)  कोषको रकम लिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी कामका िालग प्रयोग गररनेछ । 

६)  उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा िेलिएको िए तापलन कोषको रकम लनयलमत प्रशासलनक कायवको िालग िचव 

गररने छैन । 

७)  कोषको िेिापरीक्षण महािेिा परीक्षकबाट हुनेछ ।  

८) सलमलतिे कोषको िार्षवक आय व्ययको प्रलतिदेन तयार गरी कायवपालिका माफव त नगरसिा समक्ष पेश गनेछ । 

 

पररच्छेद – ६ 

कसरू तथा सजाय 

 

१३.  कसरू र सजाय :कसैिे लिपद्को र्टना र्ट्न सके्न गरी िापरिाही गरेमा िा त्यस्तो र्टना र्टाउन प्रत्यक्ष संिग्न िएमा 

िार्ट्ना र्टेको अिस्थामा नाजायज फाईदा लिने गरीिाआफुिाई मात्र फाईदा पुगे्न क्रकलसमको कुनै काम गरेमा िायस 

सम्बन्धमा संर्ीय कानून बमोलजम कसुरजन्य मालनने कुनै काम गरेमा तत् सम्बन्धी कारिाही प्रचलित संर्ीय कानून 

बमोलजम हुनेछ ।  

 

पररच्छेद – ७ 

लिलिध 

 

१४.  लिपद ्सङ्कटग्रस्त क्षेत्र र्ोषणाको पािना र समन्िय :  

 १) नेपाि सरकारिे नगरपालिका लित्रको कुनै ठाउाँमा गम्िीर प्रकृलतको लिपद ्उत्पन्न िए बाट लिपद ्सङ्कटग्रस्त 

 क्षेत्र र्ोषणा गरी प्रचलित कानून बमोलजम कुनै काम गनव गराउन आदशे क्रदएमा सोको पािना गनुव गराउनु 

 नगरपालिकाको कतवव्य हुनेछ ।  

 २)  उपदफा १) बमोलजम र्ोषणा गररएको क्षेत्रमा नेपाि सरकारिे प्रचलित कानून बमोलजम कुनै काम गनव 

 गराउन नगरपालिका लित्रको कुनै व्यलि, संस्था िा अलधकारीिाई आदशे क्रदएमा सोको पािना गनव गराउनमा 

 नगरपालिकािे आिश्यक समन्िय गनेछ । 

 ३)  उपदफा १) बमोलजम र्ोषणा गररएको क्षेत्र सम्बन्धी सूचनाको प्रसारणमा नगरपालिकािे सहयोग र समन्िय 

 गनेछ । 

 

१५. नपेाि सरकारको स्िीकृतीमा मात्र प्रिशे गनुवपने: 



 
10 

 

 १) लिपद् बाट असर परेको कुनै क्षेत्रमा लिदशेी नागररक िा संस्थािे प्रिेश गनुव परेमा नेपाि सरकारको स्िीकृलत 

 लिएको छ छैन िलन नगरकायवपालिकािे सोधिोज गनव सके्नछ । 

 २) उपदफा १)बमोलजम सोधिोज गदाव त्यस्तो नागररक िा संस्थािे नेपाि सरकारको स्िीकृलत लिएको नदलेिएमा 

 लनजको प्रिेशिाई रोक िगाई तत् सम्बन्धी सूचना नेपाि सरकारिाई उपिब्ध गराईनेछ । 

 

१६. मानिीय तथा अन्य सहायता र समन्िय :  

 १)  नगरपालिका लित्र उत्पन्न लिपद्को अिस्थािाई तत्काि सामना गनव आन्तररक स्रोत र साधनबाट नभ्याउने 

 िएमा मानिीय तथा अन्य सहायता र समन्ियका िालग लजल्िा समन्िय सलमलत, प्रदशे सरकार तथा नेपाि 

 सरकारिाई अनुरोध गररनेछ ।  

 २) लिपद ्बाट उत्पन्न लस्थलत लनयन्त्रण गने िममा नेपाि सरकारिे अन्तरावलिय मानिीय तथा अन्य सहयोग लिई 

 पररचािन गरेको अिस्थामा नेपाि सरकारको लनदशेनमा रलह तत् सम्बन्धी कायवमा सहयोग र समन्िय  

 गररनेछ ।  

 ३)  लछमेकी स्थानीय तहमा कुनै लिपद ् उत्पन्न िई सो व्यिस्थापनका िालग लछमेकी स्थानीय तहिे सोझै, 

 लजल्िा समन्िय सलमलत िा प्रदशे सरकार माफव त अनुरोध गरेमा उपिब्ध िए सम्मको सहयोग पुयावउनु 

 नगर कायवपालिको दालयत्ि हुनेछ। 

 

१७.  तत्काि िररद तथा लनमावण र प्रयोग गनव सक्रकने : 

 १) लिशेष पररलस्थलत परी लिपद् बाट प्रिालित क्षेत्रमा िोज, उद्धार तथा राहत उपिब्ध गराउन तथा िइरहेको 

 लिपद् बाट थप क्षलत हुन नक्रदनका िालग तत्कािै राहत सामग्री िररद िा लनमावण कायव गनव आिश्यक िएमा 

 सािवजलनक िररद सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा रहेको लिशेष पररलस्थलतमा िररद गने सम्बन्धी व्यिस्था 

 बमोलजम नगरकायवपालिकािे िररद िा लनमावण कायव गनव सक्रकनेछ । 

 २) लिपद् बाट प्रिालित क्षेत्रमा िोज, उद्धार तथा राहत उपिब्ध गराउन तथा िइरहेको लिपद् बाट थप क्षलत हुन 

 नक्रदनका िालग नगरपालिका क्षेत्र लित्रको कुनै गैरसरकारी कायाविय िा अन्य संर् संस्था र व्यलिको चि , अचि 

 सम्पलि तथा सिारी साधन उपयोग गनव आिश्यक िएमा सोको अलििेि रािी तोक्रकएको अिलधिरको िालग 

 अस्थायी तिरिे प्राप्त गनव सक्रकनेछ । 

 ३)  लिपद् बाट प्रिालित क्षेत्रमा तत्काि राहत उपिब्ध गराउन नगरपालिका क्षेत्र लित्रको कुनै गैरसरकारी कायाविय 

 िा अन्य संर् संस्था र व्यलिको िाद्यान्न, ििाकपडा, औषधी िा अन्य िस्तु आिश्यक िएमा सोको अलििेि 

 रािी लनयन्त्रणमा लिन र सम्बलन्धत प्रिालित पक्षिाई लितरण गनव सक्रकनेछ । 

 ४)  नगरपालिकािे उपदफा २)बमोलजम कुनै सम्पलि अस्थायी रूपमा प्राप्त गरेमा िा उपदफा ३)बमोलजम कुनै 

 िस्तु लनयन्त्रण र लितरण गरेमा त्यस्तो सम्पलि प्रयोग िा िस्तु उपयोग बापत प्रचलित दर अनुसारको रकम 

 सम्बलन्धत कायाविय, संस्था िा व्यलििाई क्रदनेछ ।  

 

१८.  राहतको न्यनूतममापदण्ड सम्बन्धी व्यिस्था:  

 १)  लिपद ् प्रिालित व्यलििाई नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारिेउपिसध गराउने राहतको अलतररि 

 नगरपालिकािे आन्तररक स्रोतबाट थप राहत उपिब्ध गराउन सके्नछ ।  

 २) उपदफा १)बमोलजम नगरपालिकािे लिपद ्प्रिालित व्यलििाई राहत उपिब्ध गराउाँ दा मापदण्ड बनाई सोको 

 आधारमा राहात उपिब्ध गराउनेछ । 
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 ३)  उपदफा (२) बमोलजमको राहतकोमापदण्डमा अन्य लिषयको अलतररि दहेायका लिषय समािेश िएको हुनु 

 पनेछ:- 

(क) लिपद् बाट प्रिालित व्यलििाई अस्थायी आश्रयस्थिमा राख्दा उपिब्ध गराउनु पने आिास, िाद्यान्न, 

िानेपानी, स्िास््य तथा सरसफाइ सम्बन्धी, 

(ि) लिपद् बाट मृत्यु हुनेको पररिार तथा सम्पलिको क्षलत हुने व्यलििाई उपिब्ध गराउनु पने न्यूनतम 

राहत सम्बन्धी,  

(ग) मलहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक, अशि तथा अपाङ्गता िएका व्यलिको आिश्यकता 

संिोधनका िालग लिशेष राहत प्याकेजहरु(जस्तै लडलग्नटी क्रकटरलचल्रेन क्रकट) 

मलहिाहरूकोिालगसुरलक्षतमलहिामैत्रीस्थि,  

(घ) व्यलिगतगोपलनयतातथासुरक्षासम्बन्धी, 

(ङ) न्यूनतम राहत बाहेक स्िरोजगार तथा रोजगारी व्यिस्थापनका माध्यमबाट पीलडतको जीलिकोपाजवन 

सम्बन्धी, 

(च) गैरसरकारी िा व्यलिगत रूपमा क्रदइने राहतको लितरण सम्बन्धी, 

(छ) एकद्वार प्रणािी अनुरुप राहत लितरण गने सम्बन्धी, 

(र्) राहतसाँग सम्बलन्धत अन्य उपयुि लिषय । 

 

१९.  लिपद् मा परी हराएका िा नि िएका कागजात सम्बन्धमा:लिपद ्मा परी हराई फेिा पनव नसकेका तथा आंलशक िा पूणव 

रूपमा क्षलत िएका नगरपालिकाका महत्िपूणव कागजातहरुको प्रमाणीकरण तथा प्रलतलिलप उपिब्ध गराउने सम्बन्धी 

व्यिस्था प्रचलितकानूनिे तोके बमोलजम हुनेछ। 

 

२०. लनदशेन क्रदन सके्न:सलमलतिेयस ऐनको अधीनमा रही लिपदव््यिस्थापनका िालग कुनै व्यलि िा लनकायिाई आिश्यक 

लनदशेन क्रदन सके्नछ र त्यस्तो लनदशेनको पािना गनुव सम्बलन्धत व्यलि िा लनकायको कतवव्य हुनेछ । 

 

२१. उपसलमलत गठन गनव सके्न:१)सलमलतिे आिश्यकता अनुसार उपसलमलत गठन गनवसके्नछ ।  

२)उपदफा १) बमोलजम गठन हुने उपसलमलतको काम, कतवव्य, अलधकार र कायाविलध उपसलमलत गठन गदावका 

बित तोक्रकए बमोलजम हुनेछ । 

 

२२. अलिििे राख्न ुपनःे १) लिपद्को समयमा राहत उपिब्ध गराउने व्यलि, लनकायिा संस्थाको नाम,  रउपिसध गराईको 

राहत तथा सो को पररमाण सलहतको लििरणको अलििेि राख्ने व्यिस्था सलमलतिे लमिाउनु पनेछ। 

२)उपदफा१)बमोलजमको लििरण राख्दा लिपद् मा परेकामलहिा, बािबालिकातथाजेष्ठनागररक, लिपद्का 

कारणिे स्थानान्तरण िएका र्रपररिार िगायतको संख्या एक्रकन हुने लििरण र उनीहरूिाई उपिब्ध गराइएको 

राहात स्पि रूपमा राख्नुपनेछ। 

 

२३. परुस्कार क्रदन सके्न:स्थानीय लिपद ् व्यिस्थापनसम्बन्धमा लिशेष योगदान पुर् याउने उत्कृि व्यलि िा संस्थािाई 

प्रोत्साहन स्िरूप सलमलतको लसफाररसमा नगरकायवपालिकािे सम्मान तथा पुरस्कार क्रदन सके्नछ ।  
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२४. िार्षवक प्रलतिदेन :(१)सलमलतिे प्रत्येक आर्थवक िषवमा गरेको कामको लििरण सलहतको िार्षवक प्रलतिेदन तयार गरी 

कायवपालिका माफव त नगर सिा, लजल्िा लिपद ्व्यिस्थापन सलमलत तथा प्रदशे लिपद ्व्यिस्थापन सलमलत समक्ष पेश गनुव 

पनेछ । 

२)उपदफा (१) बमोलजमको िार्षवक प्रलतिेदन सािवजलनक रूपमा प्रकाशन गनुव पनेछ । 

 

२५.प्रशासलनक िचव व्यिस्थापन:सलमलतको बैठक तथा प्रलतिेदन तयारी िगायतका कायवसाँग सम्बलन्धत न्युनतमप्रशासलनक िचव 

नगरकायवपालिकािे व्यिस्था गनेछ |  

 

२६. अलधकार प्रत्यायोजन :यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगवतबनेको लनयम बमोलजम सलमलतिाई प्राप्त अलधकारमध्ये 

आिश्यकता अनुसार केही अलधकार सलमलतको संयोजक तथा तोक्रकएको पदालधकारीिाई प्रत्यायोजन गनव सके्नछ । 

 

२७. लनयम बनाउन ेअलधकार :नगर कायवपालिकािे यो ऐन कायावन्ियनका िालग आिश्यक लनयमतथा कायवलिलध  बनाउन 

सके्नछ । 

@*=  ljkb Jo:yfkg of]hgf : j8fut ?kdf ;+s6;Gtf Pj+ Ifdtf ljZn]if0fsf cfwf/df ljkb hf]lvd of]hgf th'{df ;lxt gkf 

:t/Lo ljkb hf]lvd Joj:yfkg of]hgf lgdf{0f ul/ sfof{Gjogdf NofOg] 5 . 

 

 

 

 


